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1. ELMİ-NƏZƏRİ FƏALİYYƏT
1. Big Data və Data mining
 Müxtюlif növ plagiatlığı (sözbюsöz, cümlюlюrin parafraz edilmюsi, sözlюrin işlюnmю
ardıcıllığının dюyişdirilmюsi vю cümlюlюrin transformasiyası yolu ilю köçürmю)
aşkarlamaq üçün linqvistik yanaşma – cümlюlюrin sintaktik vю semantik analizinю
юsaslanan metod tюklif edilmişdir.
 Mюtnlюrin istifadюçiyönümlü (sorğu юsasında) referatının avtomatik yaradılması
üçün metod tюklif edilmişdir. Referatın sorğuya relevantlığını vю onun mюzmun
müxtюlifliyini tюmin etmюk üçün tюklif olunan metod cümlюlюrin seçilmюsindю hюm
sözlюr arasındakı semantik münasibюtlюri, hюm dю cümlюlюrin sintaktik quruluşunu
(daha doğrusu sözlюrin cümlюdюki işlюnmю ardıcıllığını) nюzюrю alır.
 Mюtnlюrin ümumi referatının yaradılması mюqsюdilю iki mюrhюlюli optimallaşdırma
modeli tюklif edilimiş vю optimallaşdırma mюsюlюlюrinin hюlli üçün yeni mutasiya
operatorlu diferensial evolyusiya alqoritmi işlюnmişdir.
 Böyük

hюcmli

verilюnlюrdю

anomaliyaların

aşkarlanması

üçün

qeyri-xюtti

optimallaşdırma modeli tюklif edilmiş vю onun eksperimental qiymюtlюndюrilmюsi
aparılmışdır.
 Böyük

hюcmli

verilюnlюrdю

anomaliyaların

aşkarlanması

üçün

bir

neçю

klasterlюşdirmю metodu tюklif edilmiş vю onların eksperimental qiymюtlюndюrilimюsi
aparılmışdır.
 Müxtюlif informasiya tюhlükюsizliyi obyektlюrindю toplanmış böyük hюcmli
verilюnlюrdю Big Data analitika юsasında anomaliyaların aşkarlanması üçün model
işlюnmişdir.
 Klasterizasiya

юsasında

Big

data-da

anomaliyaların

aşkarlanması

üçün

optimallaşdırma üsulu tюklif edilir.
 Böyük verilюnlюrdю anomaliyaların aşkarlanması üçün çюkili klassifikatorlar
ansambl üsulu işlюnmişdir.
 Big Data-nın ölçülmюsi sahюsindю mövcud metodologiyalar araşdırılmışdır.
 Şюbюkю trafikindю anomaliyaların aşkarlanması dюqiqliyini artırmaq üçün böyük
ölçülü verilюnlюrin юlamюtlюrinin informativliyinin qiymюtlюndirilmюsi metodu tюklif
edilmişdir
 Neft-qaz sюnayesi sistemlюrinю real zaman rejimindю daxil olan böyük hюcmli
verilюnlюrin analitikası üçün nюzюrdю tutulmuş hibrid Big data platformasının
konseptual arxitekturası tюklif edilmişdir.
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 Neft-qaz sюnayesindю Big data texnologiyalarının potensial imkanları araşdırılımış
vю bu sahю üçün Big data strategiyasının ümumi istiqamюtlюri tюklif edilmişdir.
2. Bulud (Cloud) texnologiyaları
 Mobil hesablama buludlarının optimal sintezi üçün metod vю alqoritmlюr
işlюnmişdir.
 Mobil hesablama buludlarında cloudletlюrin serverlюrinin optimal yerlюşdirilmюsi
üçün metod vю alqoritmlюr işlюnmişdir.
 Bulud mühitindю yükün balanslaşdırılması üçün tapşırıqların emal vaxtının vю
tapşırıqların ötürülmю vaxtının çoxkriteriyalı minimallaşdırılması üsulu tюklif
edilmişdir.
 Bulud

infrastrukturunun

keyfiyyюt

göstюricilюrindю

anomaliyaların

yüksюk

dюqiqliklю aşkarlanmasını tюmin etmюk üçün klassifikatorlar ansanblına юsaslanan
yanaşma tюklif edilmişdir.
 Superkompüter texnologiyaları юsasında hюlli nюzюrdю tutulan mюsюlюlюrin tюhlili vю
analizi aparılmışdır.
 Əşyaların İnterneti texnologiyalarının elmi-nюzюri problemlюrinin araşdırılmış vю
tюhlil edilmişdir;
 Korporativ şюbюkю mühitindю virtual maşınların sintezi üçün metod vю alqoritmlюr
işlюnmişdir.
 Kompüter şюbюkюlюrinin intellektual monitorinqi sisteminin konseptual modeli
işlюnmişdir.
3. İnformasiya təhlükəsizliyi
 İnformasiya tюhlükюsizliyi sahюsindю Big Data texnologiyalarının multidisiplinar
problemlюri araşdırılmışdır.
 Kiber-fiziki sistemlюrin tюhlükюsizliyinю olan tюhdidlюrin vю hücumların tюsnifatı
meyarları işlюnmişdir.
 Kiber-fiziki sistemlюrin tюhlükюsizlik arxitekturalarının işlюnmюsinю dair beynюlxalq
tюcrübю araşdırılmış vю tюkliflюr işlюnmişdir.
 Verilюnlюrю çюki юmsalı mюnimsюtmюklю klasterlюrin юvvюlcюdюn mюlum sayı üçün
tюkmillюşdirilmiş optimallaşdırma üsulu tюklif edilmişdir.
 Şюbюkю tюhlükюsizliyinin prinsipial baxımdan yeni vю daha effektli olan intellektual
monitorinqinin konseptual modeli tюklif olunmuşdur.
 Kompüter piratçılığı ilю hüquqi mübarizю üsulları tюklif olunmuşdur.
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 Biometrik şюbюkю mühitindю insanın tanınmasının keyfiyyюtinin artırılması üçün
model tюklif edilmişdir.
 E-elm qrid infrastrukturunun tюhlükюsizliyinin konseptual mюsюlюlюri tюhlil
olunmuşdur vю problemlюrin hюllindю Globus Toolkit tюhlükюsizlik vasitюlюrinin
istifadю imkanları araşdırılmışdır.
 E-kitabxanalarda informasiya tюhlükюsizliyi vю fюrdi mюlumatların konfidensiallığı
problemlюrini analiz etmюk üçün çoxsюviyyюli IDEA4SP modeli tюklif edilmişdir.
 Uşaqların İnternet mühitindю informasiya tюhlükюsizliyinin tюmin olunması üçün
sanitarizasiya metodları araşdırlımış vю perspektiv tюdqiqat istiqamюtlюri müюyyюn
edilmişdir.
 Uşaq vю yeniyetmюlюrin internet asılılığının fюrdi-psixoloji aspektlюri tюdqiq edilmiş
vю psixometrik analizi aparılmışdır.
4. Proqram mühəndisliyi
 Proqram mюhsullarının verifikasiya vю monitorinqi üçün istifadю edilюn üsullar
analiz edilmişdir.
 Proqram mюhsullarının verifikasiya metodları analiz olunmuş vю proqramlaşdırma
zamanı yaranan sюhvlюr aşkarlanmışdır.
 Maşın tюlimi metodlarının tюtbiqi ilю zюrюrli proqramların aşkarlanması üzrю
eksperimental tюdqiqatlar aparılmışdır.
 Proqram mühюndisliyi sahюsindю olan standartlar araşdırılımışdır.
 Proqram tюminatında olan boşluqların analiz edilmюsi üçün mövcud yanaşmalar
analiz edilmiş vю tюkliflюr verilmişdir.
 MediaWiki proqram tюminatının imkanları vю çatışmazlıqları müюyyюn edilmişdir.
 Böyük verilюnlюrin emalı prosesindю istifadю olunan bюzi proqram platformaları
analiz olunmuş, onların problemlюri müюyyюnlюşdirilmişdir.
 STaaS xidmюtlюrinin xüsusiyyюtlюri müqayisюli analiz edilmiş vю onlardan istifadю
perspektivlюri müюyyюnlюşdirilmişdir.
 STaaS xidmюtlюri ilю viki konsepsiyasının xüsusiyyюtlюri müqayisю olunmuş, hюr iki
konsepsiyanın oxşar vю fюrqli cюhюtlюri müюyyюnlюşdirilmişdir.
5. İnformasiya cəmiyyəti
 E-dövlюt

mühitindю

ölkюlюrarası

inteqrasiya

proseslюrinin

ölçülmюsi

indikatorların ikisюviyyюli ierarxiyası юsasında metodlar işlюnmişdir.
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üçün

 Elektron

demokratiya

mexanizmlюrinin

inkişaf

etdirilmюsi

istiqamюtindю

Azюrbaycanda hюyata keçirilюn tюşюbbüslюr analiz edilmiş vю perspektivlюr
müюyyюnlюşdirilir.
 Biliklюr cюmiyyюti ilю viki-cюmiyyюt arasında oxşar cюhюtlюr müюyyюnlюşdirilmiş,
biliklюr cюmiyyюtinin mövcud problemlюrinin hюllindю viki konsepsiyasının tюtbiqi
ilю юlaqюdar tюkliflюr verilmişdir.
 Elektron sюsvermю sisteminin tюhlükюsizliyinю olan tюhdidlюrin ranqlaşdırılması
üçün çoxmeyarlı qiymюtlюndirmю modeli işlюnmişdir.
 Rюqюmsal irsin saxlanmasında inkişaf etmiş ölkюlюrin tюcrübюsi araşdırılmış vю
Azюrbaycanda milli irsin qorunması, saxlanması vю rюqюmsallaşdırılması üçün
tюkliflюr verilmişdir.
 Fюrdlюrin informasiya mюdюniyyюtinin çoxkriteriyalı qiymюtlюndirilmюsi üçün qeyrisюlis VİKOR metodunun effektiv variantı vю hibrid metod tюklif edilmişdir.
 Fюrdlюrin informasiya mюdюniyyюtinin çoxkriteriyalı qiymюtlюndirilmюsi üçün qeyrisюlis hibrid metodlar işlюnmişdir.
 Elektron idarюetmюdю açıq mюnbюli proqram tюminatının istifadюsi imkanları
qiymюtlюndirilmişdir.
 Big Data analitikası, veb vю linqvistik texnologiyalar, multimedia vasitюlюrinin vю s.
tюtbiqi ilю gюlюcюk nюsil intellektual e-kitabxanaların yaradılmasına dair tюkliflюr
verilmişdir.
 Media resurslarında

müştюrilюrlю

münasibюtlюrin

idarю

olunmasında CRM

texnologiyalarının xüsusiyyюtlюri vю üstünlüklюri analiz olunmuş vю tюkliflюr
verilmişdir.
6. E-elm
 İmpakt faktor vю modifikasiyaları analiz olunmuş, onların çatışmayan cюhюtlюri
müюyyюnlюşdirilmişdir. Bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün özü-özünю
istinadlar vю istinad edюn mюnbюlюrin sayını nюzюrю alan bir neçю çюkili impakt
faktor tюklif olunmuşdur.
 SCOPUS bazasının bibliometrik verilюnlюri юsasında İKT sahюsindю aktual tюdqiqat
istiqamюtlюri (Big Data, Computational Biology, Cloud Computing, Cyber-Physical
Systems, Embedded Systems, Information Security, Internet of Things, HumanMachine Systems, Mobile Computing, Machine Learning, Machine-to-Machine,
Multi-Agent Systems, Neural Networks, Robotics, Visualization, Augmented
Reality, Software Defined Network, 5G, e-Governance, Smart City, Smart Grid)
müюyyюnlюşdirilmiş vю onların semantik şюbюkюsi qurulmuşdur. Semantik şюbюkю
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vasitюsilю hюr bir tюdqiqat istiqamюtinin İKT sahюsindюki araşdırmalarda nisbi
mövqeyi vю onların bir-birilю юlaqюlюrinin sюviyyюsi qiymюtlюndirilmişdir.
 E-elmin elmi-nюzюri vю praktiki mюsюlюlюri, bu sahюdю beynюlxalq tюcrübю, hюyata
keçirilюn layihюlюr vю multidissiplinar tюdqiqatlar araşdırılmışdır.
 Vюtюndaş elminin inkişafının xüsusiyyюtlюri vю sosial media vasitюlюrinin tюsir
mexanizmlюri analiz olunmuş vю hюyata keçirilmюsindю açıq kodlu proqram
vasitюlюrindюn istifadю imkanları araşdırılmışdır.
 E-elmin tюhlükюsizliyinin tюmin edilmюsi, onun sюmюrюli, fasilюsiz vю etibarlı
fюaliyyюtini dюstюklюyюn e-texniki xidmюt sisteminin yaradılması tюklif olunmuşdur.
7. E-tibb
 Elektron tibb sahюsindю beynюlxalq tюcrübю vю Avropada qюbul edilюn elektron tibb
strategiyaları analiz edilmişdir.
 E-tibb mühitindю sosial medianın imkanları, tibbi sosial şюbюkюlюrin müxtюlif
növlюri vю tюyinatı

tюdqiq edilmış,

sosial mediada tibb mütюxюssislюrinin vю

pasiyentlюrin fюliyyюt istiqamюtlюri vю tiplюri nюzюrdюn

keçirilmiş, virtual tibbi

resursların yaratdığı risklюr tюhlil edilmişdir.
 Elektron tibb mühitindю qюrarların qюbul olunmasının dюstюklюnmюsinю dair
mövcud yanaşmalar, metod vю vasitюlюr analiz olunmuşdur.
 Əhalinin sağlamlığını tюyin edюn faktorlar tюhlil edilmiş vю çoxssenarili iyerarxik
analiz

metodu

юsasında

onların

ölkюnin

tibbi

tюhlükюsizliyinю

tюsiri

qiymюtlюndirilmişdir.
 G2C sektorunda elektron tibb xidmюtlюrin göstюrlimюsinю dair mövcud tюcrübю
araşdırılmış vю tövsiyюlюr verilmişdir.
 Tibbi sosial şюbюkюlюrin istiqamюti vю юsas subyektlюri müюyyюnlюşdirilmiş,
istifadюçilюr maraq dairюlюrinю görю seqmentlюşdirilmiş vю onlar arasında qarşılıqlı
münasibюtlюr tюyin edilmişdir.
 Əhalinin sağlamlığının tibbi-demoqrafik aspektlюrinin monitorinqi üzrю coğrafi
paylanmış sistemin arxiterturu vю funksional prinsiplюri işlюnilmişdir.
 E-sюhiyyю sistemlюrindю simsiz bюdюn sensorları şюbюkюlюrindю informasiya
tюhlükюsizliyinin tюmin edilmюsinin elmi-praktiki problemlюri müюyyюn edilmişdir.
 İşю qюbul prosesindю tibb mütюxюssislюrinю olan tюlюb vю tюklifin intellektual idarю
olunması üçün situasiyaların qeyri-sюlis oxşarlığı юsasında qюrarların qюbulu
metodları tюklif edilmişdir.

8

 Sağlamlıq imkanları mюhdud insanların cюmiyyюtю inteqrasiyasında sosial medianın
rolu araşdırılmışdır vю tюkliflюr verilmişdir.
8. İnformasiya iqtisadiyyatı
 İnformasiya vю bilik iqtisadiyyatını müxtюlif sюviyyюlюrdю xarakterizю edюn
göstюricilюr araşdırılmış vю indeks tюklif olunmuşdur.
 Kompozit indeksin formalaşmasına tюsir edюn faktorlar müюyyюnlюşdirilmiş vю
onlar arasında asılılığın araşdırılması üçün yanaşma tюklif olunmuşdur.
 Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşma sюviyyюsini xarakterizю edюn ilkin göstюricilюr
sistemi vю onun inkişafına tюsir edюn amillюrin araşdırılmasına dair metodika tюklif
edilmişdir.
 İnnovativ texnoparkların fюaliyyюtinin müqayisюli qiymюtlюndirilmюsi metodikası
işlюnilmişdir.
9. Terminoloji informatika
 Predmet sahюsinin terminlюrinin semantik şюbюkюsinin avtomatik qurulması
texnologiyalar araşdırılmışdır.
 Öyrюdici-юylюncюli terminologiya üzrю tюdqiqatlar aparılmış vю tюkliflюr işlюnmişdir.
 Transliterasiya üzrю mövcud vюziyyюt araşdırılmış, problemlюr vю onların hюlli
yolları göstюrilmişdir.
 Transliterasiyanın milli elekron kitabxanalarda istifadюsi imkanları araşdırılmış,
mövcud problemlюr vю onların hюlli perspektivlюri verilmişdir.
 Verilюnlюrin emalında transliterasiya vю transkripsiyanın rolu analiz olunmuşdur.
10. E-təhsil
 Dünyanın aparıcı universitetlюrindю elektron tюdris texnologiyalarının mövcud
vюziyyюtin tюdqiq edilmiş vю müqayisюli analiz aparılmışdır.
 Elektron tюhsilin idarю edilmюsi modellюr tюhlil edilmiş vю tюkliflюr hazırlanmışdır.
 E-universitetin idarю olunması modellюri vю arxitektur hюllюrinin müqayisюli tюhlili
aparılmış, Azюrbaycan tюhsil mühitinю uyğun e-universitet strukturu tюklif
edilmişdir.
 İnformatika fюnninin tюdrisi ilю bağlı beynюlxalq tюcrübю araşdırılmış vю intellektual
oyunların tюdris prosesinю inteqrasiyası üçün tюkliflюr işlюnmişdir.
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2. ELMİ-İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİ
2.1. İnstitutun iştirak etdiyi Dövlət Proqramları
 “Azюrbaycan 2020: gюlюcюyю baxış” İnkişaf Konsepsiyası.
 “Azюrbaycan Respublikasında informasiya cюmiyyюtinin inkişafına dair 2014-2020ci illюr üçün Milli Strategiya”.
 “Azюrbaycan Respublikasında informasiya cюmiyyюtinin inkişafına dair Milli
Strategiyanın hюyata keçirilmюsi üzrю 2016-2020-ci illюr üçün Dövlюt Proqramı”.
 “Azюrbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illюrdю sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlюt Proqramı”.
2.2. İnstitutun fərman və sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin icrası
 AR Prezidentinin 2 iyun 2017-ci il tarixli Sюrюncamı ilю tюsdiq olunmuş “Azюrbaycan
Respublikasında biznes mühitinin юlverişliyinin artırılması vю

beynюlxalq

reytinqlюrdю ölkюmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilю bağlı юlavю
tюdbirlюr haqqında” tюdbirlюr planı.
 AR Prezidentinin 6 dekabr 2016-ci il tarixli Fюrmanı ilю tюsdiq olunmuş
“Azюrbaycan

Respublikasında

telekommunikasiya

vю

informasiya

texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xюritюsi” tюdbirlюr planı.
 Azюrbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrю Strateji Yol Xюritюsi.
 Azюrbaycan Respublikasında peşю tюhsili vю tюliminin inkişafına dair Strateji Yol
Xюritюsi.
2.3. AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən
layihələr
 “Elektron elm vю onun funksional altsistemlюrinin sintezi üçün yeni metod vю
alqoritmlюrin işlюnilmюsi” (EİF-2014-9(24)-KETPL-14/02/1-M-09) adlı layihю hюyata
keçirilir.
 “Böyük verilюnlюr (“big data”) mühitindю informasiya tюhlükюsizliyinin tюmin
olunması metodları vю alqoritmlюrinin işlюnilmюsi vю onların bюzi tюtbiqlюri” (EİFKETPL-2-2015-1(25)-56/05/1-M-06) adlı layihю hюyata keçirilir.
 “Elm vю tюhsilin inteqrasiyasında Vikipediya virtual ensiklopediyasının rolu” adlı
layihю tюqdim olunub vю hazırda ekspertiza mюrhюlюsindюdir.
 “Elektron tullantıların idarю olunması problemlюrinin analizi vю tövsiyюlюrin
işlюnilmюsi” adlı layihю tюqdim olunub vю hazırda ekspertiza mюrhюlюsindюdir.
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2.4. Beynəlxalq qrant layihəsi
 1-ci Azюrbaycan-Rusiya üçtюrюfli birgю beynюlxalq qrant müsabiqюsi (EİF-BGM-4RFTF-1/2017) çюrçivюsindю Rusiya Elmlюr Akademiyasının A.A.Xarkeviç adına
İnformasiyanın Ötürülmюsi Problemlюri İnstitutu ilю birgю “Big Data analitikası
texnologiyalarının tюtbiqi ilю elektron idarюetmюnin sюmюrюliliyinin artırılması
metodları vю alqoritmlюrinin işlюnilmюsi” adlı layihю tюqdim olunub vю hazırda
ekspertiza mюrhюlюsindюdir.
2.5. AR Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr
 “Əşyaların İnterneti texnologiyalarının neft-qaz sюnayesindю tюtbiqi problemlюrinin
araşdırılması” tюqdim olunub vю hazırda ekspertiza mюrhюlюsindюdir.
2.6. Dünyanın nüfuzlu jurnallarının redaksiya heyətində təmsilçilik
 37 nüfuzlu beynюlxalq jurnalın redaksiya heyюtindю tюmsil olunmuşdur.

2.7. Dünyanın nüfuzlu jurnalları üçün elmi ekspertiza fəaliyyəti
 28 jurnaldan göndюrilюn 87 mюqalюyю rюy hazırlanmışdır.
2.8. Beynəlxalq konfransların proqram komitələrində
təmsilçilik və elmi ekspertiza fəaliyyəti
 8 beynюlxalq konfransın proqram komitюsindю
iştirak edilmiş vю göndюrilюn 20 mюqalюyю rюy
hazırlanmışdır.

2.9. Dövlət orqanları üçün elmi ekspertiza xidmətləri
 Dövlюt orqanlarından İKT sahюsinю aid daxil olan müxtюlif saziş, müqavilю,
proqram vю s. rюsmi sюnюd layihюlюrinю ekspert rюylюri verilmişdir.
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3. ELEKTRON ELMİN FORMALAŞMASI ÜZRƏ PRAKTİKİ
FƏALİYYƏT
2017-ci ildю ölkюmizdю uğurla formalaşmaqda olan e-Azюrbaycanın bir seqmenti
olan e-elmin formalaşması vю inkişafının sürюtlюndirilmюsi istiqamюtindю ardıcıl işlюr
görülmüş vю юhюmiyyюtli nюticюlюr юldю olunmuşdur:


E-elmin müasir elmi-nюzюri vю praktiki mюsюlюlюri tюdqiq etdirilmiş, informasiya
texnologiyaları sahюsindю multidissiplinar tюdqiqatlar genişlюndirilmişdir.



Elmin informasiya tюminatının formalaşdırılması işlюri davam etdirilmiş, müasir
tюlюblюrю cavab verюn müxtюlif tюyinatlı informasiaya sistemlюri vю veb-saytlar
istifadюyю verilmişdir.



Beynюlxalq sюviyyюdю qabaqcıl e-elm layihюlюrinin araşdırılması aparılan
tюdqiqatların mühüm istiqamюtlюrindюn birini tюşkil etmişdir.



E-elmin yeni istiqamюti kimi formalaşan vюtюndaş elminin inkişafının spesifik
xüsusiyyюtlюri, multidissiplinar problemlюri, müasir texnologiyaların vю sosial
media vasitюlюrinin ona tюsir mexanizmlюri tюhlil olunmuş vю hюyata
keçirilmюsindю açıq kodlu proqram vasitюlюrindюn istifadю imkanları
göstюrilmişdir.



Verilюnlюr haqqında elmin (Data science) tюşюkkülü vю perspektiv mюsюlюlюri
araşdırılmış vю elmi verilюnlюr probleminin hюllinin perspektiv istiqamюtlюrindюn
biri kimi Big Data vю bulud texnologiyalarından istifadюnin pespektivlюri
verilmişdir.



E-elmin şюbюkю platforması olan "AzScienceNet" Elm Kompüter Şюbюkюsinin
infrastrukturunun genişlюndirilmюsi, onun resurslarından sюmюrюli istifadю
olunması, Avropanın onlayn elm vю tюhsil mühitinю inteqrasiyası ilю bağlı ardıcıl
olaraq tюdbirlюr hюyata keçirilmişdir. AzScienceNet şюbюkюsinin Pan-Avropa elm
vю tюhsil şюbюkюsinю (GEANT) 1,41 Gbit/san. sürюtlю qoşulması tюmin olunmuş,
hюmçinin AMEA-nın elmi müюssisю vю tюşkilatlarının veb-resurslarının
AzScienceNet şюbюkюsinin Data Mюrkюzindю saxlanılması vю hostinq
xidmюtlюrinin dюstюklюnmюsi işlюri hюyata keçirilmişdir.



Elmi araşdırmalarda Big Data vю superkompüter texnologiyalarının geniş tюtbiqi
üçün AMEA-nın elmi müюssisюlюrindю aparılan araşdırmalarda böyük
hesablama, yaddaş resursları vю sürюtli İnternet trafiki tюlюb edюn mürюkkюb
xarakterli mюsюlюlюri müюyyюnlюşdirmюk mюqsюdi ilю monitorinq keçirilmişdir.



E-elm vю e-tюhsilin inteqrasiyası istiqamюtindю ardıcıl işlюr görülmüş, Tюhsil
Nazirliyinin nюzdindю olan 12 universitet AzScienceNet şюbюkюsinю qoşularaq
beynюlxalq İnternet (GEANT) şюbюkюsinю çıxış юldю edilmişdir.
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4. AZSCİENCENET ELM KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİNİN
FƏALİYYƏTİ
 AzScienceNet şюbюkюsinin infrastrukturu genişlюndirilmişdir:

 AMEA-nın 3 institut vю tюşkilatlarında yeni xidmюtlюrdюn (Wi-Fi, Eduroam) istifadю
edilmюsi işlюri tюşkil edilmişdir;
 AMEA-nın 7 institut vю tюşkilatlarında lokal şюbюkюlюrinin intellektual
kommutatorlar юsasında yenidюn qurulması işlюri hюyata keçiriımişdir;
 AMEA-nın 4 institut vю tюşkilatlarının kompüter şюbюkюlюrinin Fiber Optik юlaqю
kanalı vasitюsi ilю AzScienceNet-nю qoşulması işlюri yerinю yetirilmişdir;
 AzScienceNet şюbюkюsindю Cloud Computing xidmюtindюn (Fizika İnstitutunun
юmюkdaşları) istifadю edilmюsinin tюşkili işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AzScienceNet şюbюkюsindю Cloud Storage xidmюti tюşkil olunmuşdur;
 AzScienceNet şюbюkюsinin istifadюçilюrю göstюrdiyi İnternet xidmюtlюri:
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 AzScienceNet şюbюkюsindю AMEA-nın institut vю tюşkilatlarının veb sюhifюlюrinin
yerlюşdirilmюsi işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AzScienceNet юsasında AMEA-nın operativ mюlumatlandırma sisteminin istismarı
işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AzScienceNet şюbюkюsinin vю Data Mюrkюzin texniki imkanları artırılmışdır:
•

AzScienceNet şюbюkюsinю qoşulan fюrdi kompüterlюrin sayı – 6816 ədəd

•

İnternetю qoşulma sürюti – 1410 Mbit/s

•

Hesablama gücü - 17 Tflops

•

Xarici yaddaşın hюcmi - 500 Tbayt

 Monitorinq vю tюhlükюsizlik xidmюtinin tюşkili üçün yeni 1 юdюd “Cisco ASA 5520”
avadanlığının qoşulması işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AzScienceNet şюbюkюsinю yeni WebSpy Vantage, CACTI, SpamTitan proqram
tюminatları instalizasiya edilmişdir;
 AzScienceNet şюbюkюsinю yeni VMWARE, VEEAM, NAGIOS, IBM SmartCloud,
PXE Server, ZooZKeeper, LDAP server, Spam TITAN, Rest server proqram
tюminatlarının qurulması işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AzSciencenet şюbюkюsinin korporativ poçt serverindю yeni “ExchgSvrStd 2016
SNGL OLP NL" proqram vasitюsi quraşdırılmışdır;
 AMEA RH Mюrkюzi Aparatının kompüter tюminatı, şюbюkю-kommunikasiya
infrastrukturunun yenidюn qurulması işlюri hюyata keçirilmişdir;
 AMEA RH-nin binasında böyük konfrans zalda audio-video sisteminin yenidюn
qurulması işlюri tюşkil edilmişdir;
 AMEA-nın Akademiya şюhюrciyindю Wi-Fi sistemi yaradılmışdır;
 “AzScienceNet: mövcud vюziyyюti, imkanları vю perspektivlюri” Respublika elmipraktiki seminar keçirilmişdir;
 Azedunet.az tюhsil şюbюkюsinin AzScienceNet şюbюkюsinю qoşulması istiqamюtindю
işlюr hюyata keçirilmişdir;
 Tюhsil Nazirliyinin 14 universiteti AzScienceNet şюbюkюsinю qoşulmuşdur;
 Tibb universitetindю Wi-Fi vю Eduroam xidmюtlюrinin yaradılması işlюri hюyata
keçirilmişdir.
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5. TƏDRİS-İNNOVASİYA MƏRKƏZİNİN FƏALİYYƏTİ
5.1.

Respublikanın doktorant və dissertantlarına “Elm informatikası” fənninin
tədrisi və imtahanın qəbulu

5.1.1.

Ölkюnin bütün doktorant vю dissertantlarına “Elm İnformatikası” fюnninin
tюdrisi vю bu fюnn üzrю imtahanın qюbulu işlюri yerinю yetirilmişdir.

5.1. 2. Bu il 1247 nюfюr doktorant vю dissertant «Elm informatikası» fюnni üzrю
kurslarda iştirak etmiş vю imtahan vermişdir. Onlardan 577 nюfюri doktorant,
670 nюfюri isю dissertantdır.

Dissertant;
54%

Doktorant;
46%

5.1.3. Bu il imtahan vermiş doktorant vю dissertantların 35%-i kişilюr, 65%- isю
qadınlardır.

805
442
Kişilюr

Qadınlar
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5.1.4. İl юrzindю imtahan vermiş doktorant vю dissertantların yaş tюrkibinю görю faiz nisbюti
aşağıdakı kimi olmuşdur.
49%
29%
13%

5%

4%

25 yaşa
qю dю r
5.1.5.

26 -35 yaş
ar ası

36-45 yaş
ar ası

46 -55 yaş 55 yaşdan
ar ası
y ux ar ı

İl юrzindю ölkю üzrю imtahan vermiş doktorant vю dissertantların elm sahюlюri üzrю
say nisbюti aşağıdakı kimi olmuşdur.

Əczaçılıq elmlюri
Antropologiya
Mexanika
Sosiologiya
Memarlıq
Fюlsюfю
Coğrafiya
Hюrbi elmlюr
Fizika
Psixologiya
Kimya
Siyasi elmlюr
Riyaziyyat
Yer elmlюri
Tarix
Aqrar elmlюr
Hüquq elmlюri
Sюnюtşünaslıq
Pedaqogika
Biologiya elmlюri
Tibb elmlюri
Texnika elmlюri
İqtisad elmlюri
Filologiya

2
2
5
8
9
11
15
20
22
27
33
37
40
40
46
53
61
68
71
82
99
130
164
202
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5.1.6.

Doktorant vю dissertantlara “Elm İnformatikası” fюnninin tюdrisi vю imtahanların
qюbulu 4 elmi istiqamюt üzrю hюyata keçirilir. 2017-ci ildю imtahan verюnlюrin bu
istiqamюtlюr üzrю paylanmasının say nisbюti aşağıdakı kimi olmuşdur.
İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi vю
humanitar elmlюr (692)

9%
17%

Fizika-riyaziyyat vю texnika
elmlюri (229)

56%
18%

Kimya, biologiya vю tibb elmlюri
(209)
Yer, kюnd tюsюrrüfatı vю
coğrafiya elmlюri (117)

5.1.7.

İl юrzindю imtahan vermiş doktorant vю dissertantların 6%-i xarici ölkю
vюtюndaşıdır.

94%

6%

Azюrbaycan Respublikası
vюtюndaşları

Xarici ölkю vюtюndaşları

5.1.8. İl юrzindю imtahan verюnlюrin 269 nюfюri AMEA-nın, 978 nюfюri isю respublikanın
digюr elmi-tюdqiqat vю tюhsil müюssisюlюrinin doktorant vю dissertantlarıdır.

78%

Digюr elm vю tюhsil müюssisюlюri üzrю doktorant vю
dissertantlar

AMEA üzrю doktorant vю dissertantlar
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22%

5.1.9. 2008-2017-ci illюr юrzindю imtahan verюn doktorant vю dissertantların AMEA vю
respublikanın digюr elmi qurumları üzrю faiz nisbюti

63%

37%

64%

36%

2008

64%

36%

2009

2010

68%

66%

61%
39%
32%

2011

71%

34%

2012

AMEA üzrə

31%

29%

2013

78%

73%

69%

2014

27%

2015

Digər elmi
qurumlar üzrə

22%

2016

2017

5.1.10. İl юrzindю AMEA-nın institut vю tюşkilatları üzrю kurs vю imtahanlarda iştirak edюn
doktorant vю dissertantlarının say nisbюti aşağıdakı kimidir:
AMEA Mюrkюzi Elmi Kitabxanası

1

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

1

AMEA Şamaxı Astrofizika Rюsюdxanası

2

AMEA Tarix İnstitutu

3

AMEA Şюrqşünaslıq İnstitutu

3

AMEA Radiasiya Problemlюri İnstitutu

3

AMEA Polimer Materialları İnstitutu

3

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

3

AMEA Fiziologiya İnstitutu

3

AMEA Coğrafiya İnstitutu

3

AMEA Riyaziyyat vю Mexanika İnstitutu

4

AMEA Naxçıvan Bölmюsi

4

AMEA Folklor İnstitutu

4

AMEA Fюlsюfю İnstitutu

4

AMEA Torpaqşünaslıq vю Aqrokimya İnstitutu

5

AMEA Neft-Kimya Proseslюri İnstitutu

5

AMEA Molekulyar Biologiya vю Biotexnologiyalar<

5

AMEA Memarlıq vю İncюsюnюt İnstitutu

5

AMEA İdarюetmю Sistemlюri İnstitutu

5

AMEA Kataliz vю Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

6

AMEA Geologiya vю Geofizika İnstitutu

6

AMEA Arxeologiya vю Etnoqrafiya İnstitutu

6

AMEA Milli Azюrbaycan Ədюbiyyatı Muzeyi

7

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

7

AMEA Fizika İnstitutu

7

AMEA Dilçilik İnstitutu

7

AMEA Botanika İnstitutu

7

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

8

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

9

AMEA Hüquq vю İnsan Haqları İnstitutu

10

AMEA Ədюbiyyat İnstitutu

10
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5.2. Distant tədris
5.2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Gюncю şюhюri vю юtraf bölgюlюrdю yaşayıb
fюaliyyюt göstюrюn doktorant vю dissertantlar üçün «Elm İnformatikası» fюnni üzrю
distant kurs tюşkil edilmişdir.
5.2.2. Bu il hюmin regionların doktorant vю dissertantlarının «Elm İnformatikası»
fюnnindюn doktorluq imtahanları İnternet üzюrindюn onlayn şюkildю hюyata
keçirilmişdir. Onlar imtahan verюnlюrin ümumi sayının 12%-ini tюşkil edir.
88%

12%

5.3. Fəlsəfədən qəbul və doktorluq imtahanlarının təşkili
5.3.1. AMEA üzrю fюlsюfюdюn qюbul imtahanları, elюcю dю doktorant vю
dissertantların bu fюnn üzrю doktorluq imtahanları tюşkil olunmuşdur.

5.4. Magistrlərə ümumi və ixtisas fənlərinin tədrisi və imtahanların qəbulu
5.4.1. AMEA-nın magistrlюrinю ümumi fюnnlюrin (xarici dil, fюlsюfю, psixologiya vю
pedaqogika) tюdrisi vю imtahanların qюbulu işlюri yerinю yetirilmişdir.
5.4.2. İnstitutun magistrlюrinю ixtisas fюnnlюri vю seçmю fюnnlюr üzrю dюrslюrin tюdrisi
vю imtahanların qюbulu işlюri yerinю yetirilmişdir.
5.5. AMEA-nın elmi müəssisələrində ixtisas imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsinə
dəstək
5.5.1. AMEA-nın elmi müюssisюlюrinin imtahanların tюşkilinю mюsul юmюkdaşları
üçün treninq keçirilmiş vю onların biliklюri imtahan юsasında
sertifikatlaşdırılmışdır.
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5.5.2. AMEA-nın institut vю tюşkilatlarında ixtisas imtahalatının qюbulunda istismar
olunan elektron test sistemindюn istifadю qaydaları haqqında tюlimat
hazırlanmışdır.
5.6. Müxtəlif kompüter proqramları üzrə kurslar
5.6.1. İl юrzindю sıravi vюtюndaşlar üçün müxtюlif
kompüter proqramları üzrю kurslar tюşkil
edilmişdir.

5.7. Ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq
5.7.1. Respublikanın bir sıra ali tюhsil müюssisюlюri ilю elmi-pedaqoji юmюkdaşlıq
münasibюtlюri mövcuddur.
5.7.2. Moskva Dövlюt Universitetinin Bakı filialının tюlюbюlюrinю “İnformatika” fюnni
tюdris edilmişdir.
5.7.3. Bakı Mühюndislik Universitetinin tюlюbюlюrinю “Riyaziyyatın юsasları”,
“Diskret riyaziyyat” fюnnlюri vю “Math Lab” proqramlaşdırma dili tюdris
edilmişdir.
5.7.4. Azюrbaycan Texniki Universitetinin, Azюrbaycan Memarlıq vю İnşaat
Universitetinin “Sabah” qruplarının tюlюbюlюrinin tюcrübю keçmюsi üçün
şюrait yaradılmış vю onlara rюhbюrlik edilmişdir.
5.8. Olimpiya mərkəzi
5.8.1. H.Əliyev Fondu, AR Tюhsil Nazirliyi, AR Rabitю vю Yüksюk Texnologiyaları
Nazirliyi vю AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun birgю
tюşkilatçılığı ilю sayca 11-ci “Ali mюktюb tюlюbюlюri arasında İnformatika üzrю
Ümumrespublika Olimpiadası” keçirilmişdir.
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6. BEYNƏLXALQ ELMİ ƏMƏKDAŞLIQ
2017-ci il юrzindю institut müxtюlif beynюlxalq qurumlar vю assosiasiyalarla
юmюkdaşlıq etmiş, beynюlxalq layihюlюrdю, regional telekommunikasiya şюbюkюsinin
yaradılmasında iştirak etmiş, ölkюmizdю vю xaricdю beynюlxalq konfranslar, tюlimlюr tюşkil
edilmiş, institut юmюkdaşları xarici alimlюrlю birgю elmi tюdqiqatlar aparmış, xarici tюlюbюlюr
institutda tюhsil almış vю tюdqiqatla mюşğul olmuşdur.
 İnstitut bir sıra beynюlxalq tюşkilatlarla vю 50-dюn çox ölkюnin elmi qurumları
ilю юmюkdaşlıq etmişdir.
 İnstitut alimlюrinin beynюlxalq elmi юmюkdaşlıq çюrçivюsindю apardığı birgю
elmi tюdqiqatların nюticюlюri yüksюk reytinqli jurnallarda nюşr olunmuşdur.
 İnstitutda keçirilюn görüşlюrdю 7 ölkюdюn 20-yю yaxın alim vю mütюxюssis
iştirak etmişdir.
 İnstitutun юmюkdaşları 20 xarici sюfюrdю iştirak etmiş, beynюlxalq
konfranslarda 25 elmi mюruzю ilю çıxış etmişlюr.
 İnstitutun юmюkdaşları birgю elmi tюdqiqatlar aparmaq üçün Koreya
Respublikasının Elektronika vю Telekommunikasiya tюdqiqatları İnstitutunda
(ETRI) uzunmüddюtli ezamiyyюtdю olmuşlar.
 İnstitut Şюrq Tюrюfdaşlığı ölkюlюrini юhatю edюn, elm vю tюhsil üçün regional
telekommunikasiya şюbюkюsinin (EaPConnect) yaradılmasında iştirak
etmişdir.
 İnstitut GEANT Assosiasiyası ilю юmюkdaşlıq çюrçivюsindю beynюlxalq elm vю
tюhsil şюbюkюlюrinin inkişafı istiqamюtindю layihюlюrdю iştirak edir.
BİRGƏ TƏDQİQATLAR
 İnstitut alimlюrinin beynюlxalq elmi юmюkdaşlıq çюrçivюsindю Avstraliya
Federasiya Universiteti, Malaya Universiteti (Malayziya), Qazaxıstan
İnformasiya vю Hesablama Texnologiyaları İnstitutu, Viktoria Universiteti
(Kanada) vю Ukrayna Milli Elmlюr Akademiyasının Mexanika İnstitutu ilю
apardığı birgю elmi tюdqiqatların nюticюlюri yüksюk impakt faktorlu jurnallarda
nюşr olunmuşdur.
GÖRÜŞLƏR
 İnstitutda keçirilюn görüşlюrdю 7 ölkюdюn 20-yю
yaxın alim vю mütюxюssis iştirak etmişdir. Bu
görüşlюrdю Avropa Tюhsil Fondunun, Beynюlxalq
Beyin
Mюrkюzinin,
Silikon
Vadisindюn
Minilliyin Layihюsinin,
Çinin
Anhui
Universitetinin, İrlandiyanın Davamlı Tюhsil vю Tюlim üzrю Agentliyinin vю
Malayziya Texniki Universitetinin nümayюndюlюri iştirak etmişdir.
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XARİCİ SƏFƏRLƏR
 İnstitutun юmюkdaşları 20 xarici sюfюrdю iştirak etmiş, beynюlxalq
konfranslarda 25 elmi mюruzю ilю çıxış etmişlюr.
 İnstitut yeni beynюlxalq münasibюtlюrin qurulması istiqamюtindю юhюmiyyюtli
addımlar atmışdır. Bununla bağlı olaraq, “Azюrbaycan vю Qafqazın
öyrюnilmюsi üçün Britaniya Fondu (İngiltюrю), Oksford Universitetinin
“Nizami Gюncюvi Proqramı” (İngiltюrю), Heidelberg Universiteti, BASF şirkюti
(Almaniya),

Belarusiyanın

Birlюşmiş

İnformatika

Problemlюri

İnstitutu

(Belarusiya), Latviya Elm vю Tюhsil Nazirliyi (Latviya) vю Əlcюzair Elm vю
Texnologiya

Akademiyası

kimi

tюşkilatlarla

юmюkdaşlıq

юlaqюlюri

yaradılmşdır.
 Ümumdünya Elm Forumunda (İordaniya), İslam Əmюkdaşlıq Tюşkilatının
Elm vю Texnologiya üzrю I Sammitindю (Qazaxstan) vю Qlobal CEBİT
konfranslarında (Almaniya) iştirak edюrюk, ölkюmizin elm vю texnologiya
sahюsindю юldю etdiyi uğurlar юn yüksюk sюviyyюdю tюqdim edilmiş vю
beynюlxalq юmюkdaşlıq üçün yeni fürsюtlюr
yaranmışdır.
 İnstitut elmi юmюkdaşlığın dюrinlюşmюsi
istiqamюtindю

uzunmüddюtli

ezamiyyюtlюrю xüsusi юhюmiyyюt vermişdir.
İnformasiya tюhlükюsizliyi vю elektron dövlюt istiqamюtlюri üzrю tюdqiqat
aparan alimlюr tex.f.d., dos. Yadigar İmamverdiyev vю tex.f.d., dos. Fюrhad
Yusifov

Koreya

Respublikasının

Elektronika

vю

Telekommunikasiya

tюdqiqatları İnstitutunda (ETRI) uzunmüddюtli ezamiyyюtdю olmuşlar. Digюr
tюrюfdюn, Nюzюri Fizika üzrю Beynюlxalq Mюrkюzi tюrюfindюn gюnc alimlюr üçün
“Əşyaların interneti” mövzusunda İtaliyada tюşkil olunan tюlimlюrdю institut
iştirak etmişdir.
 Xarici sюfюrlюrin юsas istiqamюtlюrindюn biri
elm vю tюhsil şюbюkюlюrinin inkişafı ilю
bağlıdır. Bu istiqamюtdю GEANT Baş
Assambleyasının

vю

EaPConnect

layihюsinin iclasları (Almaniya, Belçika,
Avstriya, Çexiya), TNC17 konfransı (Avstriya), EaPConnect 2017 konfransı
(Belarus), II CAREN Regional Konfransı (Qırğızıstan), “Elm vю tюhsil
şюbюkюlюrinin menecmenti” mövzusunda işçi seminar (Almaniya) kimi bir sıra
beynюlxalq elmi vю praktiki tюdbirdю şюbюkю texnologiyaları ilю bağlı institutun
nailiyyюtlюri tюqdim edilmiş vю inkişaf etmiş ölkюlюrin tюcrübюsi oyrюnilmişdir.
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BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏR
 İnstitut Avropa Komissiyasının maliyyюlюşdirdiyi EaPConnect layihюsindю
tюrюfdaş, Horizon 2020 proqramı çюrçivюsindю RICH layihюsindю (“Research
Infrastructures” istiqamюti üzrю NCP şюbюkюsi) assosiativ üzv kimi çıxış edir.
İnstitut Avropa Komissiyasının “Avropa qonşuluq siyasюti” vю “Şюrq
tюrюfdaşlığı” proqramları çюrçivюsindю Avropa Tюhsil Fondunun layihюsindю
iştirak edir.
EaPConnect layihəsi
 Avropa Birliyinin Şюrq Tюrюfdaşlığı tюşюbbüsünю qoşulan ölkюlюrin elm vю
tюhsil şюbюkюlюrini birlюşdirюn regional kompyuter şюbюkюsinin yaradılması vю
Avropanın elm vю tюhsil şюbюkюlюri infrastrukturuna inteqrasiya edilmюsi üçün
üçün “EaPConnect” layihюsi hюyata keçirilir. Layihю büdcюsinin 95%-i Avropa
Komissiyası tюrюfindюn, qalan hissюsi iştirakçı tюşkilatlar tюrюfindюn
maliyyюlюşdirilir. Layihюnin koordinatoru Pan Avropa Elm vю Tюhsil
Şюbюkюlюri Assosiasiyasıdır (GEANT).
 Layihю çюrçivюsindю Şюrq Tюrюfdaşlığı ölkюlюrini юhatю edюn regional elm
kompyuter şюbюkюsi yaradılmış vю hюmin ölkюlюr Avropanın bütün elmi
qurumları ilю birbaşa, genişzolaqlı internet юlaqюsi (1.5 Gbit/san.) qurmaq
imkanı юldю etmişdir.
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BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR
EaPEC 2017: Şюrq Tюrюfdaşlığı üçün Elektron İnfrastruktur Konfransı (Minsk, 27-28
sentyabr 2017-ci il)
 İnstitutun hюmtюsisçisi olduğu “Şюrq Tюrюfdaşlığı üçün Elektron İnfrastruktur
Konfransı” (EaPEC 2017: Eastern Partnership E-İnfrastructure Conference)
2017 Minsk şюhюrindю keçirilmişdir. Konfrans EaPConnect layihюsi
çюrçivюsindю elektron elm sahюsindю Şюrq Tюrюfdaşlığı regionu vю Avropa
Birliyinю üzv ölkюlюr arasında юmюkdaşlıq platformasına çevrilmişdir.
BEYNƏLXALQ XİDMƏTLƏR
 İnstitut beynюlxalq Eduroam xidmюtinin Azюrbaycan üzrю milli operatorudur.
Eduroam xidmюtinю qoşulan tюşkilatların nümayюndюlюri xarici ölkюlюrin elmi
qurumlarına sюfюr etdikdю sюrbюst vю etibarlı internetю çıxış imkanı verir.
Hюmçinin xarici alim vю tюlюbюlюr Azюrbaycanda bir sıra elmi qurumda
internetю çıxış imkanı ilю tюmin olunur. 2017-ci il юrzindю AMEA-nın
institutları ilю yanaşı bir sıra ali tюhsil müюssisюlюrindю dю eduroam xidmюti
yaradılmışdır.
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7. ELMİ-TƏŞKİLATİ İŞLƏR VƏ TƏDBİRLƏR
7.1. İnstitutun tюşkilatçılığı ilю keçirilюn elmi konfranslar:
 “AzScienceNet: mövcud vюziyyюti, imkanları vю inkişaf perspektivlюri” mövzusu
üzrю resrublika elmi-praktiki seminarı, 31 yanvar 2017-ci il
 “Proqram mühюndisliyinin aktual elmi–praktiki problemlюri” I respublika
konfransı, 17 may 2017-ci il
 XIII Международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные
приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки
изображений и символьной информации. Распознвание – 2017», Курск, 16–19
мая 2017 года
 “İnformasiya tюhlükюsizliyinin aktual problemlюri” III respublika elmi-praktiki
seminarı, 08 dekabr 2017-ci il
7.2. İnstitutda aşağıdakı ixtisaslar üzrю doktorantura vю dissertantura yolu ilю elmi kadrlar
hazırlanır:
 1203.01- Kompüter elmlюri;
 3338.01 - Sistemli analiz, idarюetmю vю informasiyanın işlюnmюsi;
 3339.01- İnformasiyanın mühafizю üsulları vю sistemlюri, informasiya tюhlükюsizliyi.
7.3. İnstitutda aşağıdakı ixtisaslar üzrю 5 magistrant tюhsil alır:
 Kompüter sistemlюrinin vю şюbюkюlюrinin proqram tюminatı;
 Kompüter mühюndisliyi;
 İnformasiya mühafizюsi vю tюhlükюsizliyi.
7.4. İnstitutda 8 əməkdaş elmlər doktoru proqramı üzrю tюdqiqat işlюri aparır.
7.5. İnstitutda 6 nəfər doktorantura vю 12 nəfər dissertantura yolu ilю fюlsюfю doktoru
hazırlanır.
7.6. İnstitutun Elmi Şurasının 17 iclası keçirilmişdir.
7.7. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 17 elmi seminarı keçirilmişdir.
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8. VİKİ–MƏRKƏZİN FƏALİYYƏTİ
 2017-ci ildю AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat vю Texnika Elmlюri bölmюsindю vikiqruplar yaradılmış vю viki-qrup üzvlюri üçün treninqlюrin keçirilmişdir.
 2017-ci il юrzindю Vikipediya ensiklopediyasına mюqalюlюr daxil edilmiş vю redaktю
işlюri aparılmışdır.
 2017-ci il юrzindю mütюmadi olaraq viki-monitorinq işlюri hюyata keçirilmişdir.
 Vikipediya ensiklopediyasının populyarlaşdırması vю tюbliğatı işlюri aparılmışdır:





AzTV, “Sюhюr” proqramı: Virtual Azюrbaycan vю Vikipediya
SpaceTV, Xюbюrlюr: Vikipediya Azюrbaycanda necю tanınır?
Lider TV, Xюbюrlюr: 31 mart – azюrbaycanlıların soyqırımı haqqında
mюlumatlar Vikipediyada vю sosial mediada necю işıqlanır?
ARB TV, “Xüsusi veriliş”: Vikipediyada Azюrbaycanla bağlı yalan vю
qюrюzli mюlumatların olmasının sюbюblюri haqqında,

 “Viki-mühitdю informasiya müharibюsi texnologiyalarinin analizi üçün metod vю
alqoritmlюrin işlюnmюsi” mövzusunda dissertasiya işi hazırlanmışdır.
 “Vikipediya virtual ensiklopediyasının юsasları” adlı kitab nюşr olunmuşdur.
 İnstitutun Viki-Qrup üzvlюrinin Vikipediyada fюaliyyюtinin statistikası

3939

redaktю olunan mюqalюlюrin sayı
yaradılan mюqalюlюrin sayı

1433
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9. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
 İnstitutun fюaliyyюti, elmi nailiyyюtlюri, keçirdiyi tюdbirlюrlю bağlı ictimaiyyюt
mюlumatlandırılmışdır;
 Kütlюvi informasiya vasitюlюri ilю işgüzar юmюkdaşlıq юlaqюlюri qurulmuşdur;
 İnstitutun fюaliyyюti, imkanları vю nailiyyюtlюrini юks etdirюn bukletlюr, video-çarxlar
hazırlanmış vю müvafiq sюrgilюrdю nümayiş etdirilmişdir;
 Professor Lütfi Zadюnin hюyat vю yaradıcılığı haqqında video-çarx hazırlanmışdır;
 İnstitutun rюhbюr şюxslюrinin, qabaqcıl alim vю
informasiya vasitюlюrindю çıxışları tюşkil edilmişdir;

mütюxюssislюrinin

kütlюvi

 İnstitutun rюsmi veb-saytının - www.ikt.az-ın istismarının vю kontent tюminatı
hюyata keçirilmişdir;
 www.ikt.az saytı AMEA-nın elmi müюssisю vю tюşkilatları arasında keçirilюn
monitorinqin nюticюlюrinю юsasюn, “İlin ən yaxşı veb-saytı” nominasiyasının qalibi
olmuşdur;
 İnstitutun İnternet televiziyasının - İnfoTV-nin istismarı vю kontent tюminatı hюyata
keçirilmişdir;
 İnformasiya cюmiyyюti ideyalarının tюbliği, informasiya texnologiyaları sahюsindю
elmi nailiyyюtlюrin populyarlaşdırılması istiqamюtindю işlюr görülmüşdür;
 İnstitutda fюaliyyюt göstюrюn Viki-Qrup tюrюfindюn Vikipediya virtual
ensiklopediyasına institutun fюaliyyюti, юmюkdaşları, onların elmi юsюrlюri, elюcю dю,
informasiya cюmiyyюti vю informasiya texnologiyaları haqqında mюqalюlюr, fotovideo materiallar daxil edilmişdir.
 2015-2017-ci illюr юrzindю www.ikt.az saytına müraciюtlюrin dinamikası
385641

415889

301246

2015-ci il

2016-cı il
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2017-ci il

 2017-ci il юrzindю www.ikt.az saytına olan müraciюtlюrin ölkюlюr üzrю paylanması
Azюrbaycan

391443

Braziliya

125

İsrail

31

Rusiya

3525

İsveçrю

106

Latviya

30

ABŞ

2271

Gürcüstan

101

Rumıniya

29

Almaniya

1365

Polşa

95

Malayziya

25

Türkiyю

1250

Avstriya

89

BƏƏ

18

Ukrayna

690

Bolqarıstan

86

Finlandiya

15

Qazaxstan

625

Çexiya

83

Əlcюzair

14

Cюnubi Koreya

565

Avstraliya

75

Norveç

14

Böyük Britaniya

486

Misir

64

Tailand

13

Hindistan

325

Litva

59

Meksika

11

Kanada

298

Yaponiya

56

Tacikistan

8

İtaliya

254

Macarıstan

39

Slovakiya

8

Çin

189

Ermюnistan

35

Mюrakeş

3

Fransa

175

Qırğızıstan

46

Digər

Özbюkistan

169

Estoniya

45

İspaniya

161

Moldova

42

Niderland

152

Belçika

39

Belarus

134

İsveç

38

9761

Cəmi:

415889

 2017-ci il üçün www.ikt.az saytının “Xəbərlər” bölmюsinin statistikası
352
222

220

Cюmi: 951

108
29

28

10

6

2

2

 İnstitutun fюaliyyюti haqqında elektron mediada dюrc olunan xюbюrlюrin statistikası

81

Cəmi: 357
56

45

41

30

21

 2017-ci il üçün İnfoTV-dю hazırlanan video-materialların statistikası
153

Cəmi: 227

39

İnstitut xюbюrlюri

21

“Tarixdю bu
gün” rublikası

Texnoloji
yeniliklюr

10

4

Müsahibюlюr

Video-çarx

 İnstitut юmюkdaşlarının TV kanallarında çıxışlarının statistikası
17
8
4

AzTV

İTV

2

2

Lider TV CBC TV ARB TV

2
ATV

1

1

Space TV Xюzюr TV

 2017-ci ildю İnstitut tюrюfindюn yaradılmış veb-saytlar:









Azюrbaycan Milli Ensiklopediyanın veb-saytı;
Azюrbaycan Kimya Jurnalının veb-saytı;
AMEA Botanika İnstitutunun veb-saytı;
AMEA ŞAR-ın veb-saytı;
AzScienceNet EKŞ-in veb-saytı;
AMEA İdarюetmю Sistemlюri İnstitutunun veb-saytı;
Akademik Telman Əliyevin veb-saytı;
Azюrbaycan alimlюri diasporası informasiya sisteminin işlюnilmюsi.
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10. ELMİ ƏSƏRLƏR
 İnstitut юmюkdaşları tюrюfindюn 2017-ci ildю 85 məqalə nюşr olunmuşdur.
52
33

Xarici

Respublika

 İnstitut юmюkdaşları 2017-cı ildю beynюlxalq vю respublika sюviyyюli konfranslarda
126 məruzə ilю iştirak etmişdir.
101

25

Xarici

Respublika

 İnstitut юmюkdaşları tюrюfindюn 2017-cı ildю nюşr olunan məqalələrin ölkələr üzrə
paylanması
6

6

6

6

2

2
1

30

1

1

1

1

 İnstitut юmюkdaşlarının elmi юsюrlюrinю istinadlar:
4362

3607

762

Cari il

Son 5 il

Ümumi

 İnstitut юmюkdaşlarının 2017-ci ildю nюşr olunan 211 elmi юsюrindюn 87-sı nüfuzlu
bazalara daxil olmuşdur

19

22

WoS

Scopus

46
Digюr bazalar

 İnstitutun юmюkdaşları tюrюfindюn 2017-ci ildю 4 kitab və 2 ekspress-informasiya
nюşr olunmuşdur.
 İnstitutda “İnformasiya Cюmiyyюti Problemlюri” vю “İnformasiya Texnologiyaları
Problemlюri” adlı jurnallar nюşr olunur. Jurnallar "Copernicus", "INSPEC" vю
"Google Scholar" indekslюşmю bazalarına daxildir.
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11. MÜHÜM ELMİ NƏTİCƏLƏR
 Müxtюlif növ plagiatlığı (sözbюsöz, cümlюlюrin parafraz edilmюsi, sözlюrin işlюnmю
ardıcıllığının dюyişdirilmюsi vю cümlюlюrin transformasiyası yolu ilю köçürmю)
aşkarlamaq üçün linqvistik yanaşma - cümlюlюrin sintaktik vю semantik analizinю
юsaslanan metod tюklif edilmişdir.
akademik Rasim Əliquliyev, AMEA-nın müxbir üzvü Ramiz Alıquliyev
 Qeyri-sюlis model vю metodlar юsasında ierarxik idarюetmю sюviyyюlюrindю insan
resurslarının idarю olunması üzrю qюrarların qюbulunun dюstюklюnmюsinin elmimetodoloji юsasları işlюnilmişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü Məsumə Məmmədova, tex.f.d., dos. Zərifə Cəbrayılova
 Böyük hюcmli verilюnlюrdю anomaliyaların aşkarlanması üçün qeyri-xюtti
optimallaşdırma modeli vю bir neçю klasterlюşdirmю metodu tюklif edilmiş vю
onların eksperimental qiymюtlюndirilmюsi aparılmışdır.
akademik Rasim Əliquliyev, AMEA-nın müxbir üzvü Ramiz Alıquliyev,
tex.f.d., dos. Yadigar İmamverdiyev, tex.f.d. Lyudmila Suxostat
 Mobil hesablama buludlarında cloudletlюrin resurslarından sюmюrюli istifadю üçün
metod vю alqoritmlюr işlюnmişdir.
tex.f.d., dos. Rəşid Ələkbərov, Oqtay Ələkbərov
 Virtual mюkanda bюzi onlayn resurslar юsasında ölkюlюrarası inteqrasiyanın
qiymюtlюndirilmюsi üçün metod vю alqoritmlюr işlюnilmişdir.
Gülnarə Nəbibəyova
 Viki-mühitdю informasiya mühabirюsi texnologiyalarının analizi üçün metod vю
alqoritmlюr işlюnmişdir.
akademik Rasim Əliquliyev, İradə Ələkbərova
 Şюbюkю tюhlükюsizliyinin vюziyyюtinin operativ qiymюtlюndirilmюsi, anomal halların
erkюn aşkarlanması vю çevik qюrarlar qюbul etmюyю imkan verюn intellektual
monitorinq sisteminin sintezi üçün metod vю alqoritmlюr işlюnmişdir.
tex.f.d., dos. Yadigar İmamverdiyev, Babək Nəbiyev
 Fюrdlюrin informasiya mюdюniyyюtinin ölçülmюsi vю qiymюtlюndirilmюsi üçün
metodlar işlюnmişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü Ramiz Alıquliyev, Rəsmiyyə Mahmudova
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Elmi-tədqiqat işləri planlarının yerinə yetirilməsi

79

-

9

164

Mюrhюlюlюr

İşlюr

17

Mövzular

Mюrhюlюlюr

1

İşlюr

AMEA
İnformasiya
Texnologiyaları
İnstitutu

Mövzular

Elmi
müюssisюnin adı

Problemlюr

2017-ci ildю tamamlanmış
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Təsərrüfat müqavilələrinə əsasən görülmüş işlər
Elmi müюssisюnin adı

Müqavilюlюrю юsasюn
yerinю yetirilюn işlюrin
sayı

Tюhvil verilmiş işlюrin
dюyюri (manat)

Yerinю yetirilmiş işlюr
üzrю daxil olan mюblюğ
(manat)

5

175020,0

175020,0

AMEA İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutu

Qrantlara əsasən görülən işlər
Elmi müюssisюnin adı

Alınmış
qrantların
ümumi sayı

O cümlюdюn xarici
ölkю alimlюri ilю
birgю alınan
qrantların sayı

Qrant hansı fond vю
tюşkilatdan alınmışdır

2

264847,0

AR Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu

1

1

Ekspertiza
mюrhюlюsind
юdir

AR Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu vю
Rusiya Fundamental
Tюdqiqatlar Fondu

3

1

AMEA İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutu

Cюmi

Qrantın
mюblюği
(manat)

33

5
2
-

34
4
2
12

Magistraturada
tюhsil alanlar
Magistraturaya
yeni qюbul

Əyani

25

Əyani

33

O cümlюdюn xaricdю dюrc
olunmuşdur

19
-

5

Elmi işçilюrin юsюrlюrinnю olan
istinadlar

Dюrsliklюr vю elmi-kütlюvi nюşrlюr

İmpakt Faktorlu jurnallarda
dюrc olunmuş mюqalюlюr

Tezislюr

Mюqalюlюr

Monoqrafiyalar
-

Elmlюr
doktoru

Müdafiюyю
hazırlanıb

Kitablar

Tezislюr

-

Dissertantlar

O cümlюdюn

Fюlsюfю
doktoru

Dissertasiya
müdafiю olunub

126

Elmlюr
doktoru

O cümlюdюn

Fюlsюfю
doktoru

85

Doktoranturanı bitirib

Mюqalюlюr

-

Qiyabi

6

Doktoranturaya
yeni qюbul

Monoqrafiyalar

217

Əyani

Xaricdю elmi tюcrübю keçюnlюr

Kitablar

AMEA
İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutu
Kitabların, monoqrafiyaların vю
mюqalюrin, tezislюrin ümumi sayı

Elmi
müюssisюnin
adı

Xaricdю doktoranturada
tюhsil alanlar

Qiyabi

İnformasiya
Texnologiyaları
İnstitutu
Doktoranturada
tюhsil alanlar

Elmi
müюssisюnin
adı
Əyani

Dərc olunmuş mühüm elmi nəticələr və nailiyyətlər

762

Elmi kadrların hazırlanması

2

Kadr potensialı
Yaş hюddi

Elmi işçilюr

Onlardan alimlik dюrюcюsi olanlar
Elmlюr doktorları

Fюlsюfю doktorları

Cюmi

Kişilюr

Qadınlar

Cюmi

Kişilюr

Qadınlar

Cюmi

Kişilюr

Qadınlar

30 yaşa
qюdюr

17

4

13

-

-

-

-

-

-

30-39 yaşda

29

8

21

-

-

-

5

3

2

40-49 yaşda

14

6

8

-

-

-

2

2

-

50-59 yaşda

46

14

32

2

2

-

7

5

2

60-69 yaşda

26

6

20

1

-

1

7

5

2

70 vю
yuxarı

1

1

-

-

-

-

-

-

-

133

39

94

3

2

1

21

15

6

Elmi
işçilюrin
ümumi
sayı:

35
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